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Bezuidenhout Nieuws is de wijkkrant
voor Bezuidenhout. De krant verschijnt
vijf keer per jaar in een oplage van bijna
10.600 exemplaren. De volgende uitgave
van Bezuidenhout Nieuws, nummer 81,
verschijnt in de week van 9-16 april 2022.
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Advertenties
Adverteren in Bezuidenhout Nieuws? 
Enkele voorbeelden: 

Alle bovengenoemde tarieven zijn exclu-
sief 21% btw. Bij 3 of 5 keer plaatsen gel-
den aantrekkelijke kortingen. De kosten
voor het opmaken van een advertentie
zijn € 12,50 per kwartier. 

Zie voor alle mogelijkheden en tarieven
www.bezuidenhout.nl linker kolom ‘wijk-
krant’. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Of neem contact op met:
Harold Thijssen: 06-54 72 56 38 of
har100@ziggo.nl.
Robert Boer: 06-24 76 68 81 of
robert.boer@ziggo.nl

Adres
Johannes Camphuijsstraat 25
2593 CH  Den Haag
(070) 205 25 60
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Niets uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie worden
overgenomen.
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Op de cover
Als gevolg van het vergisbombardement van 3 maart 1945 werd een groot
deel van het statige Bezuidenhout verwoest, onder meer het Juliana van
Stolbergplein. Dat was gesitueerd op de Juliana van Stolberglaan ter
hoogte van de Adelheidstraat, waar nu het tramstation Ternoot staat. Het
plein was omringd door prachtige panden in neorenaissance- en art-nou-
veaustijl met in het midden het leeuwenmonument (later verhuisd naar
het Stuyvesantplein) dat herinnert aan de geboorte van prinses Juliana in
1909. Het plein en de directe omgeving zijn nagenoeg volledig verwoest.
Bezuidenhout werd na de oorlog herbouwd, maar mede door geldgebrek
niet meer in de stijl die de wijk zo had gekenmerkt. Op pagina 16 de gran-
deur van Bezuidenhout. (foto: Haags Gemeentearchief)

En verder onder meer:



KIOSK

Theresiastraat 139, Den Haag - 070-385 33 46

Kwaliteit 
wint 
altijd!

Wij verkopen
de beste 
kwaliteit 
bloemen!

TURKS RESTAURANT

Een gezellig familierestaurant 
sinds 1980, het adres voor de rijke
Turkse keuken en gastvrijheid.

Theresiastraat 208 - 2593 AV  Den Haag
(070) 385 22 87 - info.denhaag@harput.nl
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Tijdens de bewonersavond werd geapplaudisseerd toen er
een plaatje getoond werd met 4 torens van 75 meter hoog.
Het college wilde er toen echt niet aan. Zij wilde hoger, tot
125 meter. Op 16 december was het de beurt aan de ge-
meenteraad om over de plannen te stemmen. Het werd
een memorabel dagje op het stadhuis. 

Gemeenteraad roert zich
Overdag vond het debat plaats over het PUK (planuitwer-
kingskader). Dit plan is bedoeld om de projectontwikkelaar
kaders mee te geven als het gaat om o.a. aantal m2 wonin-
gen, kantoren, dienstverlening, groen en ook de hoogte van
de bebouwing. Het PUK, ingediend door het college, kon
rekenen op veel reacties uit de gemeenteraad. Welgeteld
22 moties, amendementen en initiatieven moesten bespro-
ken worden. 

Zo ging de Haagse Stadspartij de strijd aan om het huidige
complex met haar karakteristieke architectuur te behou-
den. En als het aan hun lag, wilde zij de hele planvorming
vertragen. De SP kwam met het voorstel om het percen-
tage sociale woningbouw te verhogen van 15% naar 30%.
Daarnaast wilde zij de gewenste hotelfunctie uit de plan-
nen hebben. Het CDA wilde geen horeca op de begane
grond. GroenLinks ging voor participatie met de buurt als
het gaat om groen. En de PVV wilde graag Hagenaars met
voorrang huisvesten in de nieuwe appartementen. 

Hoogte van de torens
En dan hadden was er natuurlijk het heikelste punt voor de
Bezuidenhouters: de hoogte van de torens. Tegen de wens
van de bewoners wilde D66 toch een toren van 110 meter
hoog. Het leek er lang op dat dit plan het zou gaan halen.
Maar dat was buiten coalitiepartner VVD gerekend. De
VVD-fractie ging tegen de eigen VVD-wethouder Anne

Mulder in en kwam met een voorstel om de maximale
bouwhoogte van de torens op 75 meter vast te stellen.
Daarbij vroegen zij om meer participatie met omwonen-
den in het vervolgtraject. Tegen de verwachting in bleek bij
de digitale stemming de gehele oppositie mee te gaan met
het VVD-voorstel. En zo kon het plan van D66 de prullen-
bak in en hebben de bewoners hun zin: er komen lagere to-
rens. 

Vervolgtraject
Nu het PUK met de aanpassingen (zie kader) is vastgesteld
komt er een aangepast bestemmingsplan. De planning is
dat er dit voorjaar met deze procedure wordt gestart.
Daarna gaat de projectontwikkelaar een omgevingsver-
gunning aanvragen. Naar verwachting kan begin 2023 wor-
den gestart met de sloop en aansluitend daaraan de bouw.

Na een volle zaal met Bezuidenhou-
ters op de bewonersavond van 26 ok-
tober jl én een politiek steekspel in de
gemeenteraad is het zover: er ligt een
aangepast plan voor de nieuwbouw
op de plek van het SOZA-gebouw. 
Er is geluisterd naar de bewoners. 
De torens worden lager. 

Tekst: Mark Hoogland, Foto: gemeente Den Haag/Frank Jansen

Gemeenteraad stelt: 
torens bij Laan van NOI niet hoger dan 75 meter

VVD-wethouder Anne Mulder is teruggefloten
door zijn eigen fractie: geen superhoge torens.

Hoofdpunten rondom de nieuwbouw:
n   Het complex wordt gesloopt en er volgt nieuwbouw

n   De torens worden niet hoger dan 75 meter

n   Bouwhoogte aan de Schenkkade is maximaal 35 meter

n   Het percentage sociale woning gaat van 15% naar 30%

n   Hotelfunctie blijft mogelijk

n   Parkeren bovengronds, maar uit zicht

n   Geen voorrang voor bewoning door Hagenaars 

n   Kaders voor invulling van begane grond volgt later

n   Buurtbewoners betrekken bij plannen invulling groen

n   Minimaal tweekamerappartementen 

      (m.u.v. studentenwoningen)



Theresiastraat 268 - Bezuidenhout - Den Haag - 06 55 19 88 97
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Daar stond-ie dan, eenzaam in het zand, op een vrijdag-
middag, zijn bazen al lang in de keet voor de stratenma-
kersvrijdagmiddagborrel: een schep. Midden in de
bouwput voor mijn huis, waar straks een nieuw plein
ligt, met daaronder een nieuw riool. Never a dull 
moment voor de deur, met soms ondoorgrondelijke 
manoeuvres voor de leek die in een verleden hoogstens
een tuintje bestraatte: zand hier weg, daar weer gestort.
Kuil graven, kuil weer dicht, zand platwalsen en er dan
weer lekker doorheen banjeren, plekken zwart zand in
geel zand en daar dan weer geel zand overheen. 

In dat gele zand stond dus die schep, met zwart zand 
eronder: bomenzand dus, want daar komt een nieuwe
boom, een paar meter verder van mijn huis dan de boom
die jarenlang een extra groen gordijn voor mijn slaapka-
merraam vormde. Een styphnolobium japonicum neemt
zijn plaats in, oftewel een honingboom. 

Straks misschien wel geplant met die schep die in z’n
eentje het weekeinde door moest komen. In de haast
achtergelaten, op weg naar de vrijmibo? Of een soort
van sociaal experiment om te kijken of Bezuidenhouters
wel te vertrouwen zijn: zou de schep maandagochtend
nog op die plek in het zand staan? Was het een Iok-
schep? Is Bezuidenhout zo netjes en veilig dat gereed-

schap op een werkplek wat langer alleen gelaten kan
worden dan tijdens de koffiepauze en de lunch?
Zo op het eerste gezicht wel, zou je zeggen, maar het
eerste gezicht kan bedrieglijk zijn. Neem nou de 
De Moucheronstraat, een rustige straat met alleen maar
nette Bezuidenhouters en verder niks. Zou je zeggen.
Maar eind vorig jaar haalde de politie onder luid applaus
van de buren ‘een brand stichtende, hennep kwekende
en cocaïne dealende’ buurman uit het huis, berichtte AD
Haagsche Courant. Hij had een fikkie zitten stoken op de
vloer, want hij had het koud.

Het zal vast niet het enige ‘jupa’, politiejargon voor jun-
kenpand, in onze wijk zijn geweest. En de buren zullen
zich pas weer veilig voelen als het pand in hun portiek
weer bewoners krijgt die hun gasrekening kunnen 
betalen met geld dat ze op een eerlijke manier hebben
verdiend. 

Maar daar wist die stratenmaker allemaal niets van: hij
had zijn gereedschap dus niet als lokschep achter hoe-
ven te laten. We weten zo ook wel dat het in Bezuiden-
hout prettig wonen is, maar dat dit niet wil zeggen dat
het er helemáál pluis is. 

Dat bleek ook wel. Zondagmorgen was de schep weg. 

Lokschep
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Geslaagde proef met Spullebak smaakt naar meer
Bezuidenhout was één van de zeven
Haagse wijken waar de gemeente Den
Haag het afgelopen najaar uitprobeerde
of een zogenoemde Spullebak helpt om
gebruikte huishoudelijke spullen een
nieuw leven te geven. Bewoners die zich
hadden aangemeld voor de proef kregen
een flinke box bezorgd, waarin zij allerlei
spullen kwijt konden: van kleding, boe-
ken en keukengerei, tot speelgoed, sport-
artikelen, gereedschap en zelfs
computerapparatuur. Een simpel be-

richtje was voldoende om een volle box
aan huis op te laten halen en te vervan-
gen door een nieuwe Spullebak. Na sorte-
ring maakten lokale bedrijven van de
opgehaalde spullen opnieuw te gebrui-
ken producten. De proef gaf een goed in-
zicht in wat er allemaal voor nodig is om
gemeente, bewoners en bedrijven succes-
vol werk te laten maken van hergebruik.
De proef krijgt dan ook zeker een vervolg.

Bij het interview met Wyin-
dra Fortunati en Chip Jones
over het basketbalveld in
Bezuidenhout West (Bezui-
denhout Nieuws, editie 78)
is per abuis een verkeerde
foto geplaatst. Hierbij ziet u
de juiste foto. Wyindra heeft
een wit shirt aan, Chip Jones
is in het zwart gekleed.

RECTIFICATIE
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Zo ook Anna, die al sinds haar twaalfde levensjaar het Be-
zuidenhout Nieuws rondbrengt. Nou gebeurt dat ook niet
iedere dag natuurlijk, maar zo'n 4 of 5 keer per jaar. Ze is
ooit samen met haar broer begonnen en toen hij ermee
besloot te stoppen heeft zij zijn straten overgenomen. Dat
zijn bij elkaar ongeveer 25 straten waaronder een deel van
de Theresiastraat en de Juliana van Stolberglaan. Dit doet
zij nu alweer 18 jaar en soms gezellig samen met haar
moeder. Zolang haar werk en hobby's haar de ruimte blij-
ven geven zal zij dit ook blijven doen. In de basis is Anna
namelijk kunstenaar en muzikant. Ze heeft Beeldende
Kunst gestudeerd en houdt erg van tekenen, maar is niet
heel erg een schilder, vertelt ze.

Eerste album
Op dit moment staat het kunstenaarsdeel even op een
laag pitje en is ze vooral gefocust op haar muziek. Anna's
vrije tijd wordt vooral gevuld met het in elkaar zetten van
haar eerste album met elektronische muziek met Neder-
landstalige zang. Een beetje muzikant weet hoeveel tijd
daarin gaat zitten, zeker als je alles zelf doet, en dat doet

Anna dus ook. Bij sommige onderdelen vraagt ze heus wel
hulp maar in principe is zij zelf de regisseur van de muziek,
de zang en de bijbehorende videoclips. Mocht je nou den-
ken, leuk, daar wil ik wat van zien en horen, dan kan dat via
haar Instagram account: aveeva369. Op die pagina vind je
ook de link waar je haar en haar clips kunt bekijken.

Naast deze bezigheden heeft ze ook nog een baan. Een
paar uur per week geeft ze bibliotheekles. Ik dacht ook bi-
bliotheekles? Hoe leer je naar de bibliotheek te gaan... met
de bus? Nee, natuurlijk niet, maar ze leest voor aan alle
groepen op een lagere school om kinderen bewust te laten
worden van het belang van boeken en lezen en luisteren. Ik
ben Anna nog niet in levende lijve tegengekomen, het in-
terview hebben we telefonisch gedaan. Ze komt over als
een heel rustig en vriendelijk persoon die niet te veel wil
opvallen en daarom is het eigenlijk extra leuk dat ze ja
heeft gezegd op dit interview, zodat we toch weer een kun-
stenaar in de wijk hebben ontdekt. Althans ik dan, want
misschien was ze al bekend bij u.

Vaak vallen ze ons niet op, de bezorgers van de post. De dagelijkse post maar ook het Bezuidenhout Nieuws
wordt niet door uilen naar binnen gevlogen … jammer genoeg.
Daarom is het leuk om af en toe iemand in het zonnetje te zetten, want dat kunnen ze best wel gebruiken.

Tekst: Esther Nijhoff

Bezorger Anna leeft zich uit in 
beeldende kunst en muziek



Haaglanden Huisdieren Crematorium
(Advertentie)

Geachte dierenvriend,

Sinds 1935 verzorgen wij de begrafenissen van
huisdieren.Later werd het mogelijk om huisdieren te
cremeren; ook in Den Haag.

Ons crematorium onderscheidt zich door een huiselijke
sfeer. Door onze ruime openingstijden zijn wij in staat een
goede service te verlenen.

Met uw persoonlijke wensen houden wij rekening en bieden
u de gelegenheid om op een waardige manier afscheid te
nemen van uw huisdier.

Indien u niet in staat bent uw huisdier zelf te brengen, 
kunnen wij voor vervoer zorgen, zowel bij u thuis als 
vanaf de dierenarts.

Het crematorium is op werkdagen geopend van 9.00 uur 
tot 21.00 uur. Zaterdag, zondag en op feestdagen van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Buiten deze tijden op afspraak.

De as wordt door ons regelmatig over zee verstrooid. 
Bij individuele crematie kunt u de bestemming van de as 
zelf bepalen. U kunt de as een vaste plek geven in een 
door u gekozen urn, of de as zelf verstrooien. 
U krijgt de as dan mee in een asbus.

Voor informatie: 
Adres: Orionstraat 8 - 2516 AS  Den Haag (Binckhorst)
Voor afspraken en informatie zijn wij 24 uur per
dag telefonisch bereikbaar op: (070) 382 55 00
www.haaglandencrematorium.nl

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wijkberaad zoekt vrijwilligers die 
4 uurtjes in de week willen 

helpen op het Spaarwaterveld!

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek

Speel-O-Theek zoekt vrijwilligers voor
een woensdag of vrijdagochtend 

voor maximaal drie uur.



Stadsspeld voor mevrouw Hamer

Afgelopen december heeft Marijke Hamer een stadsspeld 
ontvangen, als dank voor haar werk bij Haags Ontmoeten. 
Mevrouw Hamer is sinds 10 jaar iedere dinsdag en donderdag
actief in het Wijk- en Dienstencentrum aan de Johannes 
Camphuijsstraat. Ouderen en hun mantelzorgers zijn daar 
altijd welkom voor een kopje koffie, een praatje, 
een spelletje en nog veel meer.

Tot en met mei is de Utrechtsebaan afgesloten. De 45 jaar
oude snelweg die loopt van het Malieveld tot aan het Prins
Clausplein, is toe aan groot onderhoud. De betonnen on-
dergrond moet worden vervangen en ook de wanden en
verkeerssystemen worden vernieuwd. Wat betekent dit
voor onze wijk?

Stad in en uit
Je kunt nog steeds de stad in rijden via de Utrechtsebaan. Als je de
stad uit rijdt (richting Prins Clausplein), zijn er de volgende omlei-
dingen:

n    Verkeer in de richting van Amsterdam en Utrecht wordt 
       omgeleid over de N44, N14 en A4. 
n   Verkeer in de richting van Rotterdam wordt omgeleid over de
       Rotterdamsebaan (S100 en S107).

De op- en afrit 3 Bezuidenhout blijven tijdens de werkzaamheden
open, zodat je niet altijd de omleidingsroutes hoeft te volgen. Al-
leen tijdens enkele weekenden in februari wordt óók de rijrichting
stad-in afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Gedurende
de werkzaamheden neemt de overlast wel steeds verder af omdat
toe- en afrit 2 ook gefaseerd opengaan als het werk daar klaar is.
Op de website www.denhaag.nl/utrechtsebaan staan duidelijke
kaartjes met de actuele omleidingsroutes. 

Op de internetsites van Google Maps, Waze, de ANWB en de Ver-
keersinformatiedienst zie je snel waar het druk is op de weg. Tij-
dens de werkzaamheden houdt de gemeente het sluipverkeer
continu in de gaten om zonodig extra maatregelen te nemen. 
Al met al zal de verkeersdrukte in onze wijk toenemen. Door de 
filevorming zullen automobilisten sluiproutes gaan zoeken, wat
o.m. tot opstoppingen op de Laan van NOI zal leiden. 

Voor meer informatie: 

Als gevolg van de coronacrisis stappen er minder mensen in de bus
of tram. Voor de HTM reden om voor één jaar onder meer de halte
Stuyvesantstraat op de Laan van NOI voor zowel bus als tram op te
heffen. Deze maatregel kwam als een totale verrassing. Ineens stond
daar het bord: ‘Halte opgeheven’. 
Ook de politiek heeft zich geroerd. De hele gemeenteraad heeft wet-
houder Van Asten (D66) de opdracht gegeven om, zodra alle lock-
downmaatregelen zijn opgeheven, de HTM te bewegen alle haltes
weer open te stellen. Hopelijk gaat hem dat lukken.
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HTM schrapt halte Stuyvesantstraat 

Utrechtsebaan vier 
maanden dicht

Foto: Els Smeets



Ouderwetse service en aandacht, zoals u al jaren van ons gewend bent

Douglas Frederik Hendriklaan
Douglas Theresiastraat
Etos Moerwijk
Etos Loosduinen
Etos Theresiastraat

@parfumeriedenhaag

U bent van harte welkom bij ons in het bedrijf.

Voor kleine reparaties kunt uVoor kleine reparaties kunt u

zonder afspraak terecht!zonder afspraak terecht!

 

Joan Maetsuyckerstraat 94
2593 ZM  ‘s-Gravenhage
Tel.: 070 347 81 10
www.bcsvanmaanen.nl

Autocenter van Maanen

Maak nu een afspraak!
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Toen zij elf jaar geleden van Zeeland verhuisde naar de
Adelheidstraat in Bezuidenhout, ging Mary Boon op haar
65ste aan de slag in de particuliere thuiszorg in Den Haag.
“Ik heb andersom carrière gemaakt”, grapt zij over die stap.
Na negen jaar stopte zij met die baan. Sindsdien gebruikt
zij haar vrije tijd om meer werk te maken van wat zij haar
hele leven al graag heeft gedaan: tekenen en verhalen
maken. 
Zij was onder meer actief op de basisschool van haar drie
kinderen. “Daar gaf ik als moeder lees-, teken- en muziek-
les”. Het tekenen met de kinderen leverde een uitwisse-
lingsproject op met een school in Kroatië en stond later
ook aan de basis van haar project Geluk in je rugzak. Kinde-
ren zelf laten uitbeelden wat geluk voor hen betekent,
sprak niet alleen tot de verbeelding in Zeeland. “Met spon-
soring en subsidie hebben wij dat project ook kunnen doen
in Zuid-Korea, Israël, New York, India en Georgië.” 

Geboorteboekjes
Op dezelfde manier waarop zij geboorteboekjes voor haar
kinderen had gemaakt, begon Mary Boon als 'supergepen-
sioneerde' ook met boekjes over Mari en Vliego de Vlieger.
”Aanvankelijk was het een meisje met een ballon, maar
omdat die niet milieuvriendelijk is, heb ik er een vlieger van
gemaakt.” Met als terugkerend thema ‘als je verbonden
bent, ben je samen en samen ben je sterk’ bleken de teke-
ningen en verhalen al snel in de smaak te vallen. ”Volwas-
senen vonden het ook leuk.” Mary Boon maakt de boekjes
zelf, zonder steun van een uitgever of marketeer. Bezuiden-
houters kunnen in de bibliotheek aan de Theresiastraat
met haar geesteskind kennis maken. “Speciaal voor de bi-
bliotheek heb ik het verhaal Muur van Verbinding geschre-
ven.”
Tijdens de laatste Parel-route door de wijk zou kunstenaar
Marleen Pieterse (“ik ken haar uit de zorg”) het verhaal in
de bibliotheek aan kinderen voorlezen. De coronamaatre-
gelen verhinderden dat. Nu moet het er de komende zomer

van komen in het huiskamerfestival Gluren bij de Buren.
Op dit moment werken Mary Boon en Marleen Pieterse
met ondersteuning van anderen aan YouTube-filmpjes over
Mari en Vliego de Vlieger, die vanaf het voorjaar te zien
moeten zijn. “Kinderen krijgen dan ook de mogelijkheid bij
de tekeningen hun eigen verhaal te bedenken.”

Vrolijk
De reacties op de verhalen moedigen Mary Boon aan om
met Mari en Vliego de Vlieger door te gaan. Lezers vertel-
len haar dat zij er vrolijk van worden. Toen zij in de biblio-
theek Muur van Verbinding ten doop hield, waarin Mari
pendelt tussen de huizen van haar gescheiden ouders,
kreeg zij ook complimenten over het luchtig schrijven over
een uit het leven gegrepen situatie.
Inmiddels volledig ingeburgerd in Bezuidenhout wil Mary
Boon een volgend verhaal aan de wijk wijden. Plezier staat
bij het maken, voorlezen en verfilmen van de verhalen
voorop. “Wij doen het, omdat we dit leuk vinden, en niet
met het idee dat morgen de zilvervloot binnenvaart.” 
Het laatste nieuws over de verhalen vind je hier:
https://www.maryboondesign.nl/

Mari en Vliego gaan straks viral
Sinds Mary Boon twee jaar terug stopte met werken, schreef en tekende zij voor 'kinderen tot 100 jaar en
ouder' meerdere verhalen over belevenissen van het meisje Mari en haar vriendje Vliego de Vlieger. 
Corona verhinderde een voorleessessie door Marleen Pieterse in de bibliotheek, maar in het voorjaar gaan 
ze viral op YouTube.

Bijzondere buur: Mary Boon

Tekst: Roeland Gelink, Foto: Els Smeets



Theresiastraat 84

2593 AR  Den Haag

Ingang Dokkoonspa

Openingstijden: di t/m zat

10.00 tot 19.00 uur

T +31 627 181 289

F Songkran Thai Spa Pedicure

Shellac verwĳderen
Manicure
Manicure met lakken
Pedicure
Spa pedicure

Emmastraat 25a hk. Theresiastraat
Tel. 070-385 62 79 - www.menshairstyling.nl

Tarwekamp 11 - 2592 XG  Den Haag

T 070 3479169 - E Mekar-sari@outlook.com - W ww.mekarsari.nl

Open van Dinsdag t/m Zondag 17.00 tot 21.00 uur

Geniet van de echte smaak 
van de indonesische keuken

Restaurant, Afhaal, Catering
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Waarom ben je bij de politie gaan werken?

Er zijn veel banen waar je uit kunt kiezen. Maar een speci-
ale baan is en blijft die van een politieagent vind ik. Het is
complex en vraagt om vakmanschap. Het moet ook echt in
je zitten. Geen dag is hetzelfde, altijd afwisselend. Het is
een grote blauwe familie waarin je terecht komt. 

Wat zijn je verantwoordelijkheden als wijkagent voor
jeugd, web en scholen in Bezuidenhout?

Als jeugdagent hou ik me voornamelijk bezig met jongeren
tussen de 12 en 18 jaar en jongvolwassen tot 23 jaar. Ik pak
problemen aan van minderjarigen zoals jeugdcriminaliteit,
verstoorde gezinsrelaties en weglopen. Ook onderzoek ik
situaties waarin minderjarigen slachtoffer zijn of dreigen

te worden van psychisch of fysiek geweld of van verwaarlo-
zing. Hierbij maak ik een inschatting of we preventief te
werk gaan, moeten ingrijpen of dat we er andere instanties
bij moeten betrekken. Ik heb geregeld contact met maat-
schappelijke organisaties, zoals de jeugdzorg, scholen,
jeugdverenigingen, reclassering e.d. 

Met collega’s ben ik alert op situaties die ongewenst ge-
drag van jongeren in de hand kunnen werken. Door op tijd
te bemiddelen en naar oplossingen te zoeken, proberen we
te voorkomen dat jongeren in problemen raken of proble-
men verergeren. Om probleemsituaties te voorkomen, geef
ik voorlichting op scholen over onderwerpen als vanda-
lisme, diefstal, pesten en sexting.

We gebruiken steeds vaker Instagram om in contact te
komen met jongeren. We merken dat we zo ineens heel be-
naderbaar worden. Jongeren hoeven mij niet meer te bel-
len maar kunnen mij een persoonlijk berichtje sturen via
een voor hun vertrouwd kanaal.

Wat vind je speciaal aan de wijk? 

Het valt me op dat de jongeren in Bezuidenhout open
staan voor een gesprek. Ze vinden het leuk als ik meedoe
met een activiteit. En ze durven vragen te stellen, zijn erg
leergierig. 

Welke boodschap heb je voor de inwoners?

Meld of stel je vraag direct als je ergens mee zit waarbij de
politie kan helpen. Dit kan telefonisch, maar ook met een
persoonlijk bericht via Instagram. Wij zijn er immers voor
jou! Samen staan wij sterk en maken we van Bezuidenhout
een nog mooiere wijk dan deze al is!

Instagram: jeugdagent_overbosch

De wijkagent heeft een vaste rubriek in Bezuidenhout Nieuws.
Daarom tijd voor een persoonlijke kennismaking.

We zijn heel benaderbaar
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Een statige wijk met vooral herenhuizen

Programma herdenking bombardement
Op zondag 6 maart vindt de herdenking van het bombardement op Bezuiden-
hout plaats. De voorbereidingen zijn in volle gang. Vooralsnog gaan we er van-
uit dat we dit jaar weer een fysieke herdenking met publiek kunnen
organiseren. 

Het programma ziet er als volgt uit:
10.00 uur herdenkingsdienst (Christus Triumfatorkerk)
12.00 uur kranslegging (Juliana van Stolbergmonument)
13.00 uur ontmoeting met koffie/thee en broodjes 
(Juliana van Stolbergmonument)

Bij het Juliana van Stolbergmonument zijn zitplaatsen aanwezig voor degenen
die niet de gehele ceremonie kunnen blijven staan. U hoeft dit jaar geen stoel
te reserveren.

2e Adelheidstraat in 1912.

Amalia van Solmsstraat in 1930 met op
het balkon de familie Van Straaten.

Schenkstraat richting Schenkkade in 1925.

2e Van den Boschstraat in 1904.

Anna van Buerenstraat.

Bloemencorso op de Laan van NOI in 1898 vanwege de 
inhuldiging van koningin Wilhelmina. Op de achtergrond
het sportgebouw in de Theresiastraat (nu onder meer
Hoogvliet).

Adelheidstraat richting Emmapark in 1920.

De paardentram op de Bezuidenhoutseweg, op de hoek van de Laan van NOI, 1900.

(bron foto’s: Haags Gemeentearchief)
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Aan de Bezuidenhoutseweg 157, hoek Koningin
Marialaan, staat een van de parels van het Bezui-
denhout: de kerk met toren van de Onze Lieve
Vrouw van Goede Raad-kerk. Tegenwoordig
wordt de kerk gebruikt door de Engelstalige ka-
tholieke parochie Church of Our Saviour. Na bijna
70 jaar is de toren met de uurwerken hard aan
restauratie toe.

Kerktoren dringend 
toe aan restauratie

Tekst: Paul van Riel, Foto’s: Els Smeets

De kerk en toren werden in 1945 verwoest tijdens het bom-
bardement. Als een baken van nieuw leven en wederop-
bouw werd de monumentale toren met steun van velen in
de buurt herbouwd. Mede door deze bijzondere geschiede-
nis heeft de toren de status van een gemeentelijk monu-
ment gekregen. De klok en het luiden van de klokken horen
echt bij het Bezuidenhout. Toen pastoor Sjaak de Boer eens
werd uitgenodigd op de lunch bij koningin Beatrix op Huis
ten Bosch, vertelde ze dat ze op zondagochtend altijd wak-
ker werd van het klokgelui.

Elke zondag worden er 2 Engelstalige missen in de kerk op-
gedragen voor wel 1000 gelovigen van meer dan 80 ver-
schillende nationaliteiten. Deze parochianen blijven
gemiddeld maar een jaar of vier in Nederland, het gaat om
expats, studenten, maar ook Nederlanders bezoeken de
mis. De actieve, moderne pastoor Sjaak de Boer is een West-
Fries die zijn opleiding tot priester deed aan het Mill Hill-se-
minarie in Londen. Op zijn 23e liep hij daarna twee jaar
stage in Kenia, was elf jaar werkzaam in Rio de Janeiro en
nog eens twee jaar in de VS. In 1998 kwam hij naar Den
Haag.

Extra functie
De parochie heeft zijn best gedaan om de toren een extra
functie te geven. Zo is gedacht er een verticale urnenbe-
graafplaats in te maken, maar dit bleek te duur. Een ander
idee was er een plaquette op aan te brengen met de namen
van de gevallenen van het bombardement, met in de toren
een reflectieplek. Helaas gaf de gemeente hier geen toe-
stemming voor.

Voor de restauratie van de toren is nu wederom de hulp van
de buurtbewoners nodig. De 4 torenklokken, incl. de cijfer-
en wijzerverlichting, zijn aan vervanging toe. Ook moeten
het metselwerk en het dak van de toren worden hersteld.
De gemeente heeft een subsidie van € 21.000 toegezegd
en de parochie heeft reeds € 45.000 bij elkaar gebracht,
maar de totale kosten van de restauratie komen op 
€ 150.000. Tussen Kerst en Oud en Nieuw werd in 1000

brievenbussen rondom de kerk een folder verspreid met
een oproep om het project te sponsoren. Deze actie heeft
tot nu toe € 7.300 opgebracht. 

Er is dus nog zo’n € 80.000 nodig. Met de QR-code (zie het
Tikkie) kun je doneren ovv ‘Tower project’. Zo kun je bijv. een
van de 48 cijfers verlichten voor € 100 per stuk of een van
de wijzers verlichten voor € 250. Het metaalwerk per klok
komt op € 2.000 Uiteraard is het sponsoren van een meter
metselwerk voor € 25 ook een optie. Elke bijdrage is zeer
welkom en hard nodig om dit project nog dit jaar uit te
kunnen voeren. Help mee om dit beeldbepalende monu-
ment voor de wijk te behouden en in oude luister te her-
stellen. 



GRATIS  
juridisch advies 
en bijstand
Persoonlijke en professionele 
hulp bij al uw  
juridische vraagstukken.

Voor iedereen in de regio Den Haag 
De Rechtswinkel070 is er voor iede- 
reen in de regio Den Haag: voor inwo- 
ners, ondernemers, bedrijven en  
studenten en voor bijna ieder juridisch  
probleem. 

De Rechtswinkel070 behandelt ook  
zaken die andere juridische instanties  
laten liggen. Uit tijdgebrek, omdat zij  
alleen betaalde cliënten helpen of 
omdat een zaak te veel uitzoekwerk 
vergt. Daarnaast bestaat voor som-
mige situaties helemaal geen andere 
professionele juridische hulp, omdat 
burgers geacht worden die zelf op 
te lossen. Zoals een klacht indienen, 
een bezwaarschrift opstellen of voor  
de rechter verschijnen na een boete.  
In al deze gevallen komt Rechts-
winkel070 wél in actie.

Hogeschool Inholland Den Haag 
Opleiding Sociaal Juridische 
Dienstverlening (SJD)

Bij de Rechtswinkel070 bieden  
studenten van de opleiding Sociaal 
Juridische Dienstverlening gratis 
advies en bijstand aan inwoners, 
bedrijven en medestudenten op het 
gebied van o.a. rechtshulp, huur- en 
woningrecht. Studenten werken in  
tweetallen aan vraagstukken en 

• Heeft u problemen met uw huurbaas/verhuurder? 
• Bent u ontslagen?
• Heeft u hulp nodig bij het doen  
 van (belasting)aangifte? 
• Wilt u kwijtschelding aanvragen?
• Kan ik mij verzekeren tegen schade door   
 bijvoorbeeld overstroming of een pandemie?
• En vele andere juridische vraagstukken

Juridische vraag?  
Vraag het studenten van Inholland Den Haag!

worden intensief begeleid door 
docenten met ruime ervaring in het 
juridische werkveld. Juridisch advies 
wordt na controle door de docent 
verstuurd aan de cliënt. Daarnaast zijn  
de studenten gebonden aan een  
geheimhoudingsplicht en privacyver- 
klaring. Uw gegevens zijn dus altijd 
veilig bij ons.

Locatie en adres
Hogeschool Inholland Den Haag
Rechtswinkel 070 (links op het plein)
Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag

T. 088 - 466 40 40
E. rechtswinkel070@inholland.nl

Openingstijden
Dinsdag en donderdag 
Tijd: 09.30 - 15.30 uur 
Binnenlopen of op afspraak

Volg ons op:
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De komst van 20.000 nieuwe Bezuidenhouters zal het no-
dige betekenen voor toegang tot scholen, speelvoorzie-
ning, zorg, openbaar groen, verkeer, parkeren, etc. En juist
op deze onderwerpen heeft de politiek veel invloed. De
leefbaarheid is daarmee misschien wel het grootste poli-
tieke thema voor Bezuidenhout.

Van plannen naar realisatie
De afgelopen vier jaar stond politiek gezien vooral in het
teken van planvorming. Het plan Central Innovation Dis-
trict (het gebied tussen en rondom de stations Den Haag
Centraal, Hollands Spoor en Laan van NOI) heeft vorm ge-
kregen. Er zijn allerlei normen vastgesteld over bijvoor-
beeld aantallen vierkante meters groen per inwoner. En er
wordt stug doorgewerkt aan allerlei grootse bouwplannen
in de wijk. 

Waar de Engelsen zo mooi kunnen zeggen: the proof of the
pudding is in the eating, geldt dit zeker voor Bezuidenhout.
De komende vier jaar begint Bezuidenhout de gevolgen te
merken van al die plannen die werkelijkheid worden. 

Leefbaarheid 
Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma’s aan-
dacht voor de leefbaarheid en een aantal gaan specifiek in
op de situatie van Bezuidenhout. Hierbij een greep uit het
aanbod. 

ChristenUnie/SGP wil de groei van woningbouw in Bezui-
denhout alleen gepaard laten gaan met een toename aan
voorzieningen. De VVD wil dat hoogbouw aansluit bij de
bebouwing in de omgeving en dat de benedenverdieping
het liefst gevuld wordt met publieksfuncties. Partij van de
Dieren wil dat de gemeente geen onderhandse deals meer

sluit met projectontwikkelaars en bouwprojecten moeten
democratischer worden. De PvdA gaat voor betaalbaar en
goed wonen. D66 heeft de ambitie om van Den Haag de
meest leefbare stad van Nederland te maken. Hart voor
Den Haag zet betaalbaar wonen op 1, 2 en 3 én ze willen de
Bezuidenhoutse Leefbaarheids Effect Rapportage echt in-
gevoerd zien bij iedere grote ontwikkeling. 

Bezuidenhout KIEST
Waar de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s
vooruitkijken, kijkt werkgroep Bezuidenhout KIEST terug.
Wat hebben de partijen de afgelopen 4 jaar nu daadwerke-
lijk betekent voor Bezuidenhout? Want ja, beloftes zijn
mooi, maar misschien gunt u uw stem wel aan diegene die
het meest heeft laten zien. Op verschillende manieren gaat
de werkgroep Bezuidenhout KIEST laten zien welke par-
tijen echt hart voor Bezuidenhout hebben. 

Ga naar https://bezuidenhout.nl/bezuidenhout-kiest voor
meer informatie of houd Nextdoor goed in de gaten. 

Wat beloven de partijen voor Bezuidenhout?

Op 16 maart is het weer zo ver. Dan mag u stemmen voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Op wie stemt u? Voor Bezuidenhout
zijn deze verkiezingen misschien wel belangrijker dan ooit.
Zeker nu de gemeente bedacht heeft dat Bezuidenhout zal
groeien van 17.000 naar 37.000 inwoners. Deze ruime 
verdubbeling zet de leefbaarheid zwaar onder druk. 

Tekst: Mark Hoogland

Gemeenteraadsverkiezingen



Stichting Wijkberaad Bezuidenhout

Wanted in het Bezuidenhout 
Voor de leukste wijk van Den Haag zoeken we bestuursleden voor het Wijkberaad.

Wie zoeken we? 
Bestuursleden voor het Wijkberaad Bezuidenhout. 
Als bestuurslid kun je daadwerkelijk invloed uitoefenen
op de toekomst van het Bezuidenhout. Het ‘enige’ dat je
nodig hebt is passie voor de wijk en een flexibele agenda
met 2 tot 8 uur per week tijd. Je krijgt er (meer) bestuur-
lijke ervaring, nieuwe contacten en een hoop lol voor
terug, en dat belonen we met een vacatieregeling.
We zoeken een bevlogen wijkbewoner, die de belangen
van het Bezuidenhout wil behartigen. Bijvoorbeeld rich-
ting projectontwikkelaars die in de wijk willen bouwen of
verbouwen of richting de politiek(e vertegenwoordigers)
danwel ambtenaren aan het Spui of van Haagse Hout.
Of heb je meer interesse in zoeken van verbinding met
en tussen bewoners en activiteiten die daarmee samen-
hangen? 

We komen graag met je in contact. In goed overleg kun-
nen de mooiste dingen ontstaan. Je bent in staat om
samen met het ervaren wijkbestuur de prioriteiten (met
name gericht op leefbaarheid in de breedste zin) van de
wijk vorm te geven en gezamenlijk uit te (laten) voeren.
Verder hebben we in het wijk en dienstencentrum een
kantoor en een administratief medewerkster die je werk 
uit handen neemt en je waarschuwt als er belangrijke
dingen te gebeuren staan.

Meer weten?
Mail naar Ella Schepel (secretaris) via 
secretaris@bezuidenhout.nl of bel met Nico Wijburg
(penningmeester) op 06-21234199.
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We spreken met Mirjam Klemann, eigenaar van het Haags
Yogacentrum en bewoonster van Bezuidenhout, in haar yo-
gastudio aan De Sillestraat. De ruimte is leeg, op de grond
zijn stukjes tape geplakt waartussen, keurig volgens de co-
ronaregels, 10 matjes geplaatst kunnen worden. Tegenover
het matje van de cursusleider staat een statief maar die
wordt zo misschien niet gebruikt omdat er ook weer ‘ge-
woon’ lesgegeven kan worden.

“Ik vond het wel spannend welk nieuws er nu weer uit de
coronapersconferentie (van 14 januari red) zou komen. We
zijn erg blij dat we weer gewoon groepslessen mogen
geven.”

Dat was met diverse lockdowns telkens weer anders maar
veel van haar cursisten zijn Mirjam trouw gebleven. Bij de
eerste lockdown sprak ze tekst in van oefeningen die cur-
sisten thuis konden afspelen en zo zelf uit konden voeren.
Maar al snel kwam er een wifi verbinding in de studio
waarmee online begeleiding gegeven kon worden. 

“Ik zat dan hier, voor de iPad en zag iedereen in kleine vak-
jes op een scherm. Dat was natuurlijk niet ideaal. Je ziet
niet goed wat iedereen doet en je mist de energie van
mensen om je heen. Maar ja, je kan de situatie toch niet
veranderen, dus het was fijn dat we zo door konden gaan.”
Aan het Haags Yogacentrum zijn verschillende docenten
verbonden die verschillende lessen geven. Van Hatha en
Yin yoga tot pilates. Er zijn ook speciale lessen voor zwan-
geren, ouderen en yoga voor mannen op de zondag (maar
niet tijdens Studio Sport). 

“Bij de eerste proefles, heb ik altijd eerst een kort kennis-
makingsgesprek. Je wilt weten hoe iemand beweegt, wat
bij die persoon past en welke mogelijkheden er zijn. Daar
moet je even de tijd voor nemen.”

“Iedereen oefent op zijn /haar eigen niveau. Yoga is geen
wedstrijd. Het gaat erom adem, lichaam en geest met el-
kaar in verbinding te brengen. De gedachten in je geest,
kun je niet uitzetten, daar is geen knopje voor. Maar door
yoga te beoefenen, kun je er wel controle over krijgen en
dat is heel waardevol, zeker in deze tijd.”

‘Wie appelen vaart, die appelen eet’, zegt het spreekwoord,
en yoga heeft de yogalerares ook zeker op de been gehou-
den tijdens de corona-maatregelen.

“Door middel van oefeningen en meditatie kun je leren om
te gaan met de situatie waar je in zit. Ik zag op televisie
een geëmotioneerde horeca-eigenaar. Hij zei dat de omzet
die hij nu misloopt niet alles is waar het om gaat. Zijn zaak
is méér dan alleen inkomen en dat herkende ik zo.
Ik ben dan ook heel blij dat we weer open mogen. Het pro-
fijt van yoga, en het plezier wat ik erin heb, wil ik graag
overdragen.”

Nieuwsgierig geworden? Cursisten zijn altijd welkom.
Meer informatie: www.haagsyogacentrum.nl

Haags Yogacentrum beweegt 
mee met de tijd

Wifi in een yogaruimte, het klinkt als overbodig. Tij-
dens de zonnegroet of meditatie zit toch niemand te
wachten op de ‘ping’ van een nieuw bericht? Of de
melding van weer een persconferentie? Maar door
corona werd de zonnegroet naar zoom verbannen en
moest er wifi aan te pas komen om cursisten online
les te kunnen geven vanuit het Haags Yogacentrum.

Bedrijvenrubriek

Tekst: Marijn Smit, Foto: Els Smeets
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,,Het is een uit de hand gelopen hobby. Ik had een carrière
als grafisch ontwerper achter de rug, had veel museumca-
talogi gemaakt en ook eens een kookboek. Zo ben ik in het
koken en in het broodbakken terechtgekomen, eigenlijk
vooral omdat ik het brood bij de bakker niet lekker vond.
‘Brood, daar zit wat in', zegt het broodschap, maar in dat
brood zit alleen maar van alles om te compenseren wat het
tekortkomt. Makers van het nieuwe desembrood zeggen:
‘Brood, er zit níks in. Daar zit ‘t ‘m in.’ Alleen meel, water en
zout.

Het deeg is langzaam gekneed en lang op natuurlijke wijze
gefermenteerd en gerezen met een authentiek geculti-
veerd desem. Er zijn nog steeds maar een handvol bakkers
in Nederland die op deze manier brood maken, maar er
komen er de laatste tijd wel steeds meer bij. Dit type brood
heeft een knapperige korst en een zijdezacht kruim. Je
moet erop kauwen, maar dat is juist goed, dan komt je
speeksel los en dan krijg je dus ook de smaaksensatie.

Ik ben voor mezelf desembrood gaan bakken toen ik in
2015 naar Den Haag verhuisde vanuit Amsterdam. Het
Vlaamsch Broodhuys, een pionier in het nieuwe desem-
brood, zat daar bij mij om de hoek. Maar hier vond ik het te
ver fietsen. Ik ben het toen maar zelf gaan proberen, twee
broden per week, gewoon in de eigen oven, dat ging prima
en eigenlijk doe ik alles nu ook nog steeds aan de keuken-
tafel. Op een gegeven moment zeiden vrienden: ‘Joh,
waarom doe je er niet wat mee?’ Ik heb toen een webshop

gebouwd en Joe’s Shop in de Theresiastraat wilde het wel
gaan verkopen. In principe kan ik nu 50 broden per dag
bakken, maar voorlopig bak ik alleen nog op zaterdag, on-
geveer twintig broden in de week.

Ik had eigenlijk in de Louise de Colignystraat, een heel leuk
pandje gevonden voor een bakkerswinkel. Dat was er echt
ideáál voor geweest. Maar het bestemmingsplan van de
gemeente laat het niet toe. Wel jammer, want wat is er
nou mooier dan een bakker bij jou om de hoek? Nu zit alles
geconcentreerd op de Theresiastraat.

Maar ik heb nog wel een idee om een boek te maken over
brood bakken. Dat is ook meer mijn ding, ik ben tenslotte
ook nog steeds grafisch ontwerper. Het valt me op dat veel
mensen die dit nieuwe desembrood bakken van oorsprong
geen bakkers zijn. Er zitten veel ontwerpers en kunstenaars
tussen. Het brood dat zij maken heeft een eigen signatuur.
Zij ontwerpen hun eigen brood. Eigenlijk zijn het dus
broodontwerpers. Het lijkt me leuk om die nieuwe genera-
tie ambachtelijke bakkers met een nieuw boek over brood
in kaart te brengen.”

Het nieuwe desembrood van Pieter Roozen is verkrijgbaar
in vier soorten: Roozenbrood, Roozenpavé, Roozijnenbrood
en Roozadenbrood. Bestellen kan op roozenbrood.nl voor
donderdag 12 uur. Afhalen op zaterdag bij Joe’s Shop in de
Theresiastraat.

Grafisch ontwerper wordt broodontwerper
Pieter Roozen was zijn leven lang grafisch ontwerper, werkte voor de grote Nederlandse musea, maar bakt
nu desembrood voor de buurt in Bezuidenhout. Een eigen bakkerswinkel in de wijk zit er voorlopig niet in,
maar zijn vier soorten desembrood zijn wel degelijk te koop, via zijn website.

Tekst: John Hermse, Foto: Els Smeets
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We zijn ondanks coronarestricties met ons bestuur weer
volop bezig en we doen wat we kunnen om BZH-W op de
kaart te houden bij alle belanghebbenden. We hebben het
volledig uitgewerkte plan van een aantal enthousiaste be-
woners om de Schenkkade in BZH-W - vanaf de Haagsche
Zwaan tot het spoor - op te knappen, ingediend bij het
Stadsdeelkantoor. En hoewel er nog geen toezeggingen
konden worden gedaan is er welwillend gereageerd: men
gaat het plan toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.

Daarnaast vindt sinds januari de uitgestelde renovatie van
de Utrechtse Baan/A12 plaats. De bewoners zijn hierbij uit-
voerig geïnformeerd over de wegomleggingen en afsluitin-
gen. Echter, het voor de bewoners in BZH-W belangrijkste
punt is de hiermee gepaard gaande geluidshinder, met
name in de nachtelijke uren. Voor een groot aantal bewo-
ners van het Beatrixkwartier en François Valentijnstraat
vinden deze werkzaamheden op minder dan 20 tot 30
meter afstand plaats. De opgestelde geluidskalender zit
helaas ‘verstopt’ op de gemeentelijke website en bleek ook
niet verder te gaan dan de maand januari. Tijdens de be-
wonersavond die in januari digitaal werd georganiseerd

bleek het moeilijk om te participeren (korte spreektijd).
Desondanks zijn we hierbij kritisch naar de gemeente en
de aannemer geweest. Het bilaterale contact hierna met
de aannemer is gelukkig goed gebleken en we houden als
wijkvereniging de vinger aan de pols.

Ook hebben we bij Haag Wonen de binnentuinen van onze
wijk onder de aandacht gebracht, met name die achter de
Schenkweg. Dit naar aanleiding van een door de gemeente
Den Haag aangenomen voorstel om de binnentuinen bij
complexen van woningcorporaties - in overleg met de om-
wonenden - aantrekkelijker te maken. 
Als vervolg op het project Lopend Buurtje van KunstVer-
bind wordt in samenwerking met de gemeente gezocht
naar financiering van een nieuw project (de Buurtkampioe-
nen) en ook is door KunstVerbind, samen met een aantal
buurtbewoners een inventarisatie gemaakt van kunstwer-
ken in onze wijk. Dat bleken er toch nog meer dan 20 te
zijn. Als het goed is, gaat dit leiden tot de Kunstloper, een
nieuwe educatieve (wandel)activiteit. 
Onze buurtvereniging participeert ook nog steeds in de be-
geleidingscommissie van de tijdelijke daklozenopvang van

Na een gelukkig rustige jaarwisseling weer 
volop aan de slag

Als u dit leest liggen de feestdagen alweer enige tijd achter ons. Bij de oud- en
nieuwviering is het Wijkcentrum van Bezuidenhout-West (BZH-W) gelukkig,
voor het eerst sinds jaren, geheel ongeschonden gebleven. Dit danken wij o.a.
aan het cameratoezicht in de openbare ruimte en de fysieke aanwezigheid van
een veiligheidssteward in het pand. Onze dank gaat uit naar politiek en ge-
meente voor dit behaalde succes, al werd elders in de wijk helaas wel de mu-
ziekinstallatie in het Van Goghpark door enorm vuurwerk vernield.

Bezuidenhout-West Nieuws

Tekst: Johan Vogelaar, voorzitter wijkvereniging BZH-W

De kunstwerken in de buurt werden in januari 
in kaart gebracht.
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Bezuidenhout-West Nieuws

Op je elfde land je op Schiphol én 
leer je je vader kennen

Toen Weiwei vier jaar oud was en in het Chinese Guangzhou woonde (stad in
provincie Guangdong, vroeger bekend als Kanton) vertrok haar vader naar 
Europa om als kok te gaan werken en zo beter in het levensonderhoud van
Weiwei en haar moeder te kunnen voorzien. 

Na enige omzwervingen ging vader aan de slag in restaurants in
Nederland, dat alles bij mekaar minder inwoners heeft dan alleen
al de stad Guangzhou. In Nederland voelde vader zich thuis: het
leven was er comfortabel, financieel was een en ander goed gere-
geld, de gezondheidszorg en het schoolsysteem functioneerden
goed.

Zeven jaar later, in 1998, was het voor Weiwei en haar moeder mo-
gelijk om óók naar Nederland te komen. Op Schiphol zag ze zo
voor het eerst bewust haar vader. Ze had hem zeven jaar niet ge-
zien. In China had ze net haar eerste Engelse lessen gehad en nu
moest ze de Nederlandse taal gaan leren, wennen aan een koud
klimaat en haar vader leren kennen. Nu haar ouders China, het
land van de één-kind-politiek verlaten hadden, kreeg ze er in Ne-
derland bovendien nog een veel jonger broertje en zusje bij.

Weiwei was een ijverige leerling, ze leerde snel Nederlands en via
een schakelklas kon ze na een paar jaar instromen in de brugklas
van het VWO. Intussen vloog het gezin wel om de paar jaar naar

China om oma een bezoek te brengen. Haar vader werkte in wijk
Duinzigt en Weiwei is hem, na een administratieve opleiding, een
beetje achterna gegaan en is vooral gaan werken in de horeca en
tegenwoordig parttime in de maaltijdbezorging. 

Ze heeft in Den Haag haar man leren kennen en ze wonen alweer
ruim tien jaar in Bezuidenhout-West. Ze heeft inmiddels zelf ook
een zoon en een dochter. Door de kinderen heeft ze ook de buurt
beter leren kennen. Na school kunnen ze spelen in het Haags
Hopje en vandaaruit is het maar een kleine stap naar het Wijkcen-
trum, alwaar ze de laatste tijd ook bij de projecten Lopend Buurtje
en Buurtkampioen betrokken is geraakt.   

Door de maaltijdbezorging heeft ze veel van de Haagse buurten
leren kennen en dat heeft haar doen beseffen dat Bezuidenhout-
West best een prettige buurt is: dichtbij het centrum met boven-
dien het Haagse Bos om de hoek én tegenwoordig - met alle
hoogbouw rondom de wijk - met een Chinees-achtige uitstraling. 

Tekst en foto: Jos Spijkers

de Kesslerstichting. Aangezien de frequentie van de bijeen-
komsten van de begeleidingscommissie is teruggeschroefd,
wordt nu samen met Jaap de Wit van Voor Welzijn (dat inmid-
dels Wijkz heet) gezocht naar meer ontmoeting en overleg
tussen de wijkbewoners en de Kesslerstichting.

Verder wil ik nogmaals wijzen op het feit dat het Wijkcentrum
in mei 50 jaar bestaat. Wijkz wil hier graag op 11, 12, 13 en 14
mei volop aandacht aan besteden en Jaap de Wit 
(070-205 2550) roept vrijwilligers, die een bijdrage hieraan 
willen leveren, op om contact met hem op te nemen. 

Ook in 2022 is er elke maandag om 15 uur een inloopspreekuur
in het Wijkcentrum. U kunt hier terecht met vragen, opmer-
kingen en klachten over zaken die spelen in uw buurt. Verte-
genwoordigers van de gemeente, van de politie, van Haag
Wonen, van Wijkz en natuurlijk van uw buurtvereniging staan
u te woord. 

Tot slot: als wijkvereniging vertegenwoordigen wij u waar dat

kan en zinvol is. Naar onze stem wordt beter geluisterd naar-
mate meer mensen lid zijn van de wijkvereniging. Dus gaat u
alstublieft naar www.bzhw.nl en meldt u aan als lid van de
wijkvereniging. Samen kunnen we dan werken aan alle zaken
waarover bewoners van de wijk zich druk maken.
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De IJsclubweg dankt zijn naam aan de op 14
juni 1907 opgerichte Vereeniging Haagsche
IJsclub. Deze organisatie was erin geslaagd
met de toenmalige eigenaar van een groot
stuk grond, gelegen langs de Carel Reiniersz-
kade tussen de Bezuidenhoutseweg en de
spoorlijn achter de Schenk, Joachim Jochems,
een overeenkomst te sluiten in de winter-
maanden het hele terrein onder water te 
zetten.

Een van de kleinste straten in Bezuidenhout de IJsclubweg, gelegen tussen de Juliana van Stolberglaan en de 
Boekweitkamp, draagt een lange historie met zich. Voorbij de Juliana van Stolberglaan gaat de IJsclubweg over in de
Schenkkade. Deze uit de Middeleeuwen stammende waterweg was van groot de belang voor de aanvoer van 
slachtvee en turf uit het moerasachtige gebied, dat nu Mariahoeve heet.

Dit is de laatste bijdrage van onze historische
wijkkenner Carel Wiemers. Hij gaat verhuizen
naar een andere stad en stopt daarom met
zijn werkzaamheden voor Bezuidenhout
Nieuws. Wij zijn hem, mede namens de lezers,
zeer erkentelijk voor alle bijdragen die hij in de
loop der jaren heeft geleverd. Hij heeft ons
een hoop geleerd over de mensen die schuil
gaan achter de straatnamen in onze wijk.

Schaatstraditie ten onder aan 
woningbouw Mariahoeve

Straatnamen

De club had geluk! In de eerst volgende winter begon het
stevig te vriezen, zodat de nieuwe langgerekte schaatsbaan
op 31 december 1907 voor het eerst in gebruik kon worden
genomen. Sindsdien draagt het stukje straat nog steeds de
naam IJsclubweg, ook al werden daar sinds 1956 geen
schaatsen meer onder gebonden. Drie jaar daarvoor had de
gemeente Den Haag de stukken grond opgekocht ten be-
hoeve van de woningbouw in Mariahoeve. De niet meer ac-
tieve club werd formeel op 3 november 1964 opgeheven.

Daarmee kwam een einde aan een lange traditie van een
groots schaatsfestijn in de wintermaanden met tal van
deelnemers en professionele schaatsers onder het toeziend
oog van duizenden mensen uit Den Haag en zelfs de verre
omgeving. Ook leden van het koningshuis voegden zich
vanuit het nabij gelegen Huis ten Bosch onder de schaat-
sende menigte.

De Schenk, scheidslijn tussen Den Haag en Voorburg
De op het Binnenhof zetelende Graven van Holland lieten
in 1403 de zogenoemde Scheysloot aanleggen voor de be-
nodigde vleesvoorziening en brandstof uit het gebied ten
zuiden van het Haagse Bos. Naast het wild dat de edelen op
hun jacht door het destijds veel uitgebreidere Haagse Bos
haalden, wilden ze op hun bord met dagelijkse kost ook
weleens een malse runderbiefstuk tegenkomen. Daarom
lieten ze op de grazige weiden van het veen koeien grazen. 

Omdat het op het Binnenhof in de wintertijd erg koud was,
moest er flink gestookt worden. Hout was er in het aan het

Binnenhof grenzende bos genoeg, maar de edelen wilden
hun jachtgebied niet te veel door houtkap aantasten. 

Daarom haalden zij turf uit het veengebied.
Het woord ‘schey’, ofwel ‘scheyinck’ betekende in die tijd
scheiding. De toen nieuwe waterweg gaf tevens de grens
aan tussen ‘Die Haghe’ en de voorstede Voorburg. 

Tekst en illustratie: Carel Wiemers 
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Duurzaam Bezuidenhout

Ad Overgaag is altijd een fervent autorijder geweest, die naar
eigen zeggen al heel wat vierwielers heeft versleten. Toch deed hij
vorig jaar mei zijn auto weg en sloot zich aan bij Bezuidenhout
Deelt. Een spannend idee, vond Overgaag toen hij de flyer las:
over een auto kunnen beschikken, maar dan zonder de zorgen.
Enkele jaren geleden is hij naar Bezuidenhout verhuisd om dich-
ter bij zijn bedrijf aan de Herengracht te wonen en nu stond de
auto vaker stil dan hij werd gebruikt. De mogelijkheid om het een
half jaar uit te proberen, hielp hem en zijn vrouw over de drem-
pel. Ze hadden natuurlijk ook kunnen kiezen voor bijvoorbeeld
Snappcar, Greenwheels, Mywheels of Sixt. Maar dat zijn min of
meer grote commerciële bedrijven die volgens Overgaag alleen
maar auto’s leveren: “Bij Bezuidenhout Deelt krijg ik er gratis ken-
nissen en vrienden bij waarmee ik ook nog eens mijn duurzaam-
heidsideeën kan delen.”

Goedkoper en gezonder
Een van die nieuwe kennissen is Myriam Dijck. Zij is al sinds het
begin lid. Toen ze zich aansloot had ze net een huis gekocht en
geen geld voor een eigen auto. Voor die tijd maakte ze gebruik
van Greenwheels. “Een aardige oplossing voor korte ritjes, maar
als je verder weg wilt, loopt het toch in de papieren.” Het fijne van
de buurtcoöperatie is volgens haar dat die geen winstoogmerk
heeft, duurzaam is en alleen maar leuke leden telt. 
Bij Bezuidenhout Deelt betaal je voor de eerste 50 uur in een
maand 2,60 euro per uur. Na die 50 uur wordt per uur 1 euro in re-
kening gebracht. Van 00.00 tot 07.00 uur is het gebruik gratis.
Dijck is - inclusief onderhoud, verzekering, belasting, schoonma-
ken en parkeren - maandelijks 120 euro kwijt voor haar deelauto.
Dat is inclusief een abonnement van 30 euro waarmee ze elke
donderdag van 07.00 tot 19.00 uur kan rekenen op een auto. De
ene helft van die uren spendeert ze aan woon-werkverkeer (zo’n

50 kilometer op en neer), de andere helft aan min of meer nood-
zakelijke ritjes.

Overgaag gebruikt de auto voornamelijk voor de zaak en soms
voor een ritje naar Amsterdam, Utrecht of een bestemming die
moeilijker met het openbaar vervoer bereikbaar is. Dat kost hem
170 euro per maand. “Vroeger was ik voor mijn E-Golf 400 tot 500
euro kwijt.” Niet alleen weet Overgaag nu precies wat een rit hem
kost, ook pakt hij eerder de fiets. “En minder blik op straat is ook
een mooier gezicht.” Dijck bevestigt de tegenwerping dat een
auto delen niet altijd handig is: "Dat klopt, maar duurzaam willen
leven, is een keuze.” 

Nooit misgegrepen
Op dit moment kunnen de 30 leden beschikken over vier deelau-
to’s: twee elektrische Renault Zoe’s, een elektrische Hyundai Kona
en een Hybride Toyota Auris. De auto’s staan op vaste plekken in
de Koningin Wilhelminalaan, op het Eerensplein, het Stuyvesant-
plein en aan de Juliana van Stolberglaan. Zijn alle auto’s bezet,
dan kan tegen hetzelfde gereduceerde tarief een auto van
Greenwheels of Mywheels worden gehuurd. Reserveren gaat via
een app. Dijck vertelt dat ze weleens wat verder heeft moeten
lopen voor een auto, maar dat er altijd een is. Over de staat
waarin leden de auto achterlaten, heeft ze evenmin klachten. Ook
Overgaag heeft nog nooit ‘misgegrepen’. “Hoe meer leden, hoe
meer auto’s we kunnen inzetten, hoe makkelijker het wordt om er
een in de buurt te vinden.”

Voor meer informatie: wijzijndeel.nl/den-haag/bezuidenhout of
mail deelbezuidenhout@gmail.com

Geen ‘eigen wieltjes’ meer voor de deur

Bezuidenhout Deelt bestaat één jaar.
De buurtcoöperatie telt 30 huishou-
dens die geen eigen auto’s hoeven
maar er een willen delen. Ad Over-
gaag en Myriam Dijck zijn enthousi-
aste deelnemers. “Het scheelt in de
portemonnee en je krijgt er gratis
vrienden bij.”
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Myriam Dijck en Ad Overgaag 
zijn tevreden autodelers.

Tekst: Werkgroep Duurzaam Bezuidenhout
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onze kozijnen horen in uw gevel thuis!

      

         

      

         

Pan is een café-restaurant, met veel liefde voor
goed en lekker eten, mooie wijnen, 

speciale bieren én met een 
groot zonnig terras!

Open voor lunch, borrel & diner.

www.cafepan.nl
Louise de Colignystraat 53 - 070 381 40 14

Bĳles Nederlands, Duits of Engels? 
Lerarenopleider / Begeleidingskundige verzorgt privélessen en
examentrainingen Nederlands, Duits en Engels voor middelbare
scholieren, Mbo’ers en Hbo’ers. Thuis in Wassenaar of op 
locatie. Bel met Jules Borghouts op 06-46051323 of mail 
naar julesborghouts@gmail.com 

Meer informatie over de Speel-O-Theek op internet:
https://bezuidenhout.nl/bezuidenhut/speel-o-theek-algemeen/

bezuidenhut Speel-O-Theek
Speelgoed lenen?

24/7 Veilig en Vertrouwd
info@vanasch.com
(070) 385 82 01

MOTORFIETSSTALLING IN BEZUIDENHOUT
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EXPATS

We have entered February, officially the last month of Winter! On top of
this, the lockdown is being gradually lifted, therefore there will be more
events to choose from and more reasons to leave the house and do so-
mething fun. A few highlights for this period to keep us going and in-
spired: 

The Haagse Horeca Tour is a local initiative to support restaurants and
enjoy a walk-through different parts of the city. There are three routes
proposed by the organizers: a classical one in the city center, a puzzle
route and a third one discovering Statenkwartier & Oud Scheveningen.
The routes are around 4 km, to discover parts of the Hague but also
stop at some restaurants for a on the go bite. For more info check out:
dehaagsehorecatour.nl

The Hague Highlights. This year between the 23rd to 27th of February,
from 17:00 to 22:00, the city center will be dressed up with four works
of art, using lights and each having a different story to tell. Take a 45-
minute walk around all the places and find out the answer to Why (and
what) is Kneuterdijk in fact called Kneuterdijk? How do Mauritshuis
and flowers go hand in hand? And when did the second to last political
assassination take place? For more info check:
thehaguehighlights.nl/en/

Lastly, another interesting walking tour is the Royal History tour that
starts at Grote Kerk and the guide will walk the group to discover the
history of the Royal family and the landmarks that connect them to the
Hague. For more info check: robandeweg.nl/royal-history-toer/

Wishing you a great end of winter! 

Hopefully these ideas will inspire you. 
For ideas and feedback contact us at: bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Short
� � � The former Ministry of Social Af-
fairs at Laan van NOI station will be per-
manently demolished for the
construction of residential towers. They
will not be 125 meters high, as the alder-
man wanted, but a maximum of 75 me-
ters. That is what the city council decided
at the end of December. (page 5)

� � � The bus and tram stop on the Laan
van Nieuw Oost Indië near the Stuyve-
santstraat no longer exists. Due to co-
rona, fewer people use public transport.
The municipality wants the stop to re-
turn as soon as all lockdown measures
have been lifted.

� � � Local resident Mary Boon has been
a writer and illustrator of children's
books since her retirement. These can be
found, among other things, in the library
in the Theresiastraat. Soon she will also
be available on YouTube. (page 13)

� � � Eray Baygul is the new neighbour-
hood police officer, who deals specifically
with young people and schools. On page
15 he introduces himself.

� � � On 3 March 1945, the heart of 
Bezuidenhout was bombed by mistake. 
A large number of stately mansions were
razed to the ground. Bezuidenhout lost
its grandeur. (page 16)

CRISTIN
A PO

PESCU

“Dear winter, I’m breaking up with you.
I think it’s time for me to see other seasons”



AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND


